
          

 

УКРАЇНА
     ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18 грудня  2019 року           м. Чернігів №    192-р

Про внесення змін до 
розпорядження міського голови 
від 5 січня 2016 року № 2-р

Відповідно до абзацу другого частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу 
України, Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 
вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 2011 року №6, зі змінами,  у зв’язку з кадровими 
змінами та на підставі листа Національного банку України від 16.12.2019 р.      
№ 20-0007/65544 “Про розгляд звернення”:

1. Викласти додаток до розпорядження міського голови від 05 січня 2016 
року № 2-р “Про створення та функціонування конкурсної комісії з питань 
розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних 
(депозитних) рахунках у банках” у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови Ломако О. А. 

Міський голова                                                                  В.  АТРОШЕНКО



Додаток
 до розпорядження міського голови
 18 грудня 2019 року № 192- р

Склад конкурсної комісії з питань розміщення 
тимчасово вільних коштів міського бюджету
 на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Лисенко Олена 
Юріївна – начальник фінансового управління міської ради, голова 

комісії 
Кочерга Інна 
Віталіївна – заступник начальника управління – начальник відділу 

фінансів підприємств комунальної власності  та з питань 
нових форм господарювання фінансового управління 
міської ради, заступник голови комісії

Приходько Ольга 
Вікторівна

Акименко Віктор 
Васильович

Григорьєва Тетяна 
Валеріївна

– начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 
фінансового управління міської ради, секретар комісії

– депутат міської ради, голова постійної комісії міської 
ради з питань комунальної власності, бюджету та 
фінансів

– заступник начальника бюджетного відділу фінансового 
управління міської ради

Дітковська Олеся 
В’ячеславівна – головний спеціаліст відділу зведеного бюджету та 

міжбюджетних відносин бюджетного управління 
Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної 
адміністрації

Заяць Олександр 
Юрійович – заступник начальника Управління Державної 

казначейської служби України у м. Чернігові 
Чернігівської області

Миколаєнко Роман 
Сергійович –  начальник юридичного відділу міської ради

Тарасенко Тетяна 
Іванівна – заступник начальника управління – начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської ради

Секретар міської ради Н. ХОЛЬЧЕНКОВА
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